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"Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym." 
Bi-Pi 

 

 

REGULAMIN 
I KURSU ZASTĘPOWYCH 

 

 
 

Sosnowiec 
listopad – grudzień 2016r. 



I) Postanowienia ogólne: 
 

1. Kurs Zastępowych „Per Aspera ad Astra” jest organizowany przez członków 
Zespółu ds. Kształcenia Hufca ZHP Sosnowiec wraz z innymi hufcowymi 
instruktorami w ramach powołanej między hufcami koalicji ds. kształcenia, tj.: 
we współpracy z Hufcowym Zespołem Kadry Kształcącej Hufca ZHP Dąbrowa 
Górnicza oraz Hufcem ZHP Mysłowice. 
Kurs ten kierowany jest do osób, które działają w swoich środowiskach na 
funkcji zastępowych, jako przyboczni lub osób, które na bieżąco chcą podnosić 
swoje umiejętności w skautingu (jako obecni lub kandydaci na przyszłych 
funkcyjnych w poszczególnych szczeblach w hufcowych drużynach/gromadach).  

 

2. Poprzez zajęcia kursowe chcemy stworzyć wszystkim kursantom ciekawe forum 
wymiany doświadczeń oraz stworzyć niezbędne pole do nabywania aktualnej 
nowej wiedzy przydatnej w harcerskiej pracy. 
 

3. Komendantem kursu mianowano druha phm. Tomasza Bujarskiego. 
 

4. Nad właściwym przeszkoleniem oraz pracą z poszczególnymi kursantami 
odpowiada wykwalifikowana kadra ds. kształcenia z poszczególnym hufców 
naszej koalicji oraz inni zaproszeni przez komendę kursu przeszkoleni 

instruktorzy na szczeblu chorągwianym i Śląskiej Chorągwianej Szkoły 
Instruktorskiej ZHP w Chorzowie.  

 

5. Komenda Kursu powołana w rozkazie przez Komendantkę Hufca ZHP Sosnowiec – 
druhnę phm. Edytę Borecką na wniosek komendanta kursu – zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów - z automatu zostaje powołana na funkcję opiekunów 
na okres trwania kursu. 

 

II) Cel kursu zastępowych: 
 

Celem kursu jest przygotowanie harcerzy do pełnienia funkcji zastępowego 
cechującego się odpowiedzialnością za swoje czyny, zaradnością, kierującego się 
wartościami harcerskimi w swoim życiu, starającego się być autorytetem dla 
swoich harcerzy. 

 
III) Informacje o kursie: 

 
1. Uczestnik zgłasza się indywidualnie na kurs poprzez wypełnienie ankiety 

kandydata do dnia 18 listopada 2016r.  
Ankieta (stanowiąca załącznik do w/w regulaminu) dostępna jest dla 
kandydata w formie papierowej w sekretariacie sosnowieckiej komendy 
hufca, ponadto drogą mailową w formie elektronicznej oraz została 
umieszczona na stronie internetowej hufca. Ponadto pracownik komendy 
hufca prześle drogą elektroniczną do drużynowych materiał dotyczący kursu. 
 



2. Drużynowy zobowiązany jest do pełnego nadzoru oraz pomocy w wyborze 
kandydatów na kurs zastępowych ze swojej drużyny/gromady, wskazując 
daną osobę poprzez obowiązkowe wypełnienie (w ankiecie) szczegółowej 
oceny o zaproponowanym kandydacie na kurs. 
 

3. Wszyscy zgłoszeni kandydaci na kurs dostaną informację drogą służbową 

podjętej decyzji o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu na kurs 
zastępowych do dnia zakończenia zgłoszeń na kurs. 

 

IV) Terminy i miejsce kursu:  

 
 I spotkanie (rozpoczęcie kursu):  

19 listopada 2016 r. (sobota) godz. 09:00 – 17:00 

Komenda Hufca ZHP w Sosnowcu, ul. 1-go Maja 21/23; 41-200 Sosnowiec; 

 

 

 II spotkanie:  

20 listopada 2016 r. (niedziela) godz. 10:00 – 16:00  

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec, ul. 1-go Maja 21/23; 41-200 Sosnowiec; 

 

 

 III spotkanie wyjazdowe (3-dniowe):   

 

 wyjazd dn. 02 grudnia 2016 r. (piątek) godz. 15:00 

zbiórka pod Dworcem PKP Sosnowiec Główny, ul. 3-go Maja 16; 41-200 Sosnowiec; 

 

 powrót dnia 04 grudnia 2016 r. (niedziela) 

przyjazd do Sosnowca Głównego około godz. 18:00; 

Dokładny adres Ośrodka Harcerskiego: 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągwiana Szkoła Instruktorska Chorągwi Śląskiej 

Ośrodek Harcerski 

 Al. Harcerska 3, 41-500 Chorzów 

 

 IV spotkanie:  

17 grudnia 2016 r. (sobota) godz. 09:00  – 17:00  

Miejski  Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Będzińska 65; 41-200 Sosnowiec; 

 

 

 V spotkanie (końcowy egzamin):  

18 grudnia 2016 r. (niedziela) godz. 09:00 – 17:00  

Miejski  Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Będzińska 65; 41-200 Sosnowiec; 

 



V) Cena kursu zastępowych: 

 
 Opłata za całość: 60 zł. Cena obejmuje opłatę za: 

 całe zakwaterowanie, 

 noclegi w Ośrodku Harcerskim Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Chorągwi 

Śląskiej w Chorzowie, 

 wyżywienie (ciepłe posiłki podczas 3-dniowego wyjazdu kursowego), 

 ubezpieczenie, 

 opiekę wykwalifikowanej kadry, 

 materiały programowe, 

 atrakcyjny program, 

 dyplom po pozytywnym ukończeniu kursu. 

 

 Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Hufca ZHP Sosnowiec: 
 

ING BANK ŚLĄSKI      NR KONTA:  22 1050 1360 10000008 0000 2040 

 

tytułem: „Dodatkowa składka członkowska IMIĘ I NAZWISKO - Kurs Zastępowych 2016”. 

 

 

VI) Warunki uczestnictwa w kursie: 

 
 pełnienie funkcji zastępowego lub innej funkcji w zastępie / drużynie min. 1 rok; 

 zgoda i opinia drużynowego; 

 zgoda rodziców / opiekunów; 

 opłacone na bieżąco składki członkowskie; 

 ukończony min. 11 rok życia; 

 uiszczenie opłaty 60 zł za kurs zastępowych na konto Hufca ZHP Sosnowiec. 

 

 

VII) Warunki uczestnika w czasie trwania kursu: 

 

 Każdy uczestnik powinien posiadać pocztę elektroniczną: adres mailowy. 

 Każdy uczestnik musi posiadać pełne i oficjalne umundurowanie ZHP. 

 Każdy uczestnik powinien mieć złożone Przyrzeczenie Harcerskie oraz stopień 

harcerski adekwatny do swojego wieku (np. otwarta próba na stopień). 

 Dokonanie opłaty na konto hufca po zakwalifikowaniu na kurs. 
 

VIII) Zasady obowiązujące na kursie: 
 

1. Na biwak kursowy uczestnik powinien zabrać rzeczy niezbędne do noclegów 
w warunkach polowych (zimowych): karimatę, śpiwór, menażkę, kubek, 
ubrania i kosmetyki wg uznania, pełne umundurowanie, obuwie zmienne 
(takie, by pasowało do munduru również w budynku), zegarek (może być 
telefon komórkowy), latarkę, notatnik, długopisy/ołówki. 



2. Każdy odwiedza swoją pocztę elektroniczną przynajmniej raz dziennie. 
3. Podczas kursu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Prawa 

Harcerskiego, aktywnego udziału w zajęciach, terminowości oraz 
punktualności. 

4. Uczestnicy sukcesywnie będą otrzymywać drogą mailową niezbędne 
materiały, na których będzie opierać się ich praca podczas trwania kursu. 

 

IX) Warunki ukończenia kursu: 
 

1. O przyznaniu dyplomu ukończenia kursu decyduje: 
 uczestnictwo we wszystkich zajęciach kursowych, 
 oddanie pisemnych zadań domowych najpóźniej do dnia 10 grudnia 2016 r.; 
 pozytywne ukończenie egzaminu podsumowującego właściwy kurs, 
 obecność na spotkaniach, biwakach, zajęciach kursowych (dopuszczalna jest 

nieobecność na jednym bloku programowym zajęć, szczegóły nieobecności, 
sposób jej odrobienia ustalony indywidualnie z komendą kursu), 

 aktywność podczas całego kursu, 
 postawa harcerska, 
 wiedza harcerska, 
 wiedza wyniesiona z zajęć kursowych, 

 wnioski z rozmów końcowych, 
 wykonanie zadań zleconych przez komendę kursu. 

 

2. Po poszczególnych spotkaniach kursowych zadaniem uczestników będzie 
przesłanie do zaliczenia konspektów oraz planu pracy zastępu. Wytyczne 
poszczególnych zadań otrzymają uczestnicy kursu po właściwym spotkaniu. 
 
 

X) Kontakt z kadrą kursu: 
 

Wszystkie pytania w sprawie kursu prosimy kierować do komendanta kursu – druha 
phm. Tomasza BUJARSKIEGO - HR 

e-mail: tomasz.bujarski@zhp.net.pl; 
telefonicznie: (+48) 797-555-304. 

 
 

XI) Postanowienia końcowe: 
 

1. W kwestiach nieujętych w regulaminie decyduje komendant kursu. 
2. Komenda kursu nie odpowiada za zniszczone lub zagubione podczas kursu 

rzeczy należące do kursantów. 

 
Załącznik do regulaminu: 

- ankieta kandydata kursu.  

 
Zatwierdziła: phm. Edyta BORECKA      Opracował:  phm. Tomasz BUJARSKI 

     komendantka hufca        komendant kursu 

mailto:tomasz.bujarski@zhp.net.pl

